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ZASZCZEPIONO 214 ŻOŁNIERZY WOT
WSPIERAJĄCYCH SZPITALE
Na mocy decyzji dyrektorów szpitali do 6 stycznia zaszczepiono 214 żołnierzy, którzy na co dzień
wspierają szpitale - poinformował we wtorek por. Tomasz Klucznik oﬁcer prasowy 7 Pomorskiej
Brygady OT.
Por. Klucznik opublikował na stronach swojej formacji oświadczenie, w którym odnosi się do artykułu
pt. "Szczepienia poza kolejnością. W szpitalu w Gdańsku zaszczepiono żołnierzy WOT", który ukazał
się w dniu 12 stycznia w portalu gazeta.pl.
"Informuję, że decyzja o zaszczepieniu żołnierzy 7 Pomorskiej Brygady OT (7PBOT), którzy wspierają 7
Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku z oddziałami covidowymi wynikała z faktu, że żołnierze Ci
wykonują zadania w ramach personelu tego szpitala. Żołnierze wspierając placówki covidowe stykają
się z osobami zarażonymi lub potencjalnie chorymi przez co narażają swoje życie i zdrowie w takim
samym stopniu jak personel medyczny, z którym na co dzień współpracują. Szczepienia żołnierzy
pracujących na co dzień w szpitalach ograniczają ryzyka transmisji koronawirusa dla pacjentów" napisał oﬁcer prasowy 7 Pomorskiej Brygady OT.
Poinformował jednocześnie, że szpital w Gdańsku nie jest jedyną placówką, której dyrektor podjął
decyzję o szczepieniu żołnierzy, którzy wspierają prace placówki. "Podobne sytuacje mają miejsce na
terenie innych województw. Do tej pory na mocy decyzji dyrektorów szpitali zaszczepiono 214
żołnierzy (dane na dzień 6 stycznia br.), którzy na co dzień wspierają szpitale" - podsumował por.
Klucznik.
Czytaj też: Terytorialsi mobilizują się do walki z koronawirusem
Przypomniał, że żołnierze 7 Pomorskiej Brygady OT wspierają 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku
już od kwietnia 2020 roku. "Wojskowi pobierają wymazy, zapewniają wstępny podział pacjentów,
mierzą temperaturę osób wchodzących na teren placówki, wykonują prace logistyczne, gospodarcze
oraz transportowe, zapewniają transport chorych z izb przyjęć oraz wewnątrz oddziałów, wykonują
prace administracyjne, a także wspierają personel medyczny w bezpośredniej opiece nad pacjentami"
- wyjaśnił.
Ponadto podkreślił, że 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku jest jedną z ponad 600 placówek tego
typu w Polsce, które każdego dnia otrzymują wsparcie od żołnierzy Wojska Polskiego. "W operację
przeciwkryzysową pod kryptonimem <<Trwała Odporność>>, której celem jest wsparcie walki
państwa z koronawirusem każdego dnia jest zaangażowanych blisko 6 tys. żołnierzy. Wsparcie
systemu opieki zdrowotnej jest najważniejszym zadaniem w ramach prowadzonej operacji" oświadczył.

Czytaj też: Wtorek z Defence24.pl: Tymczasowy szpital WIM będzie dla chorych na COVID-19 o
ciężkim przebiegu

